
DANSK BOLDSPIL-UNIONS ÅRBOG 2017

EN DEL AF NOGET STØRRE





3EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2017

DANSK BOLDSPIL-UNIONS ÅRBOG

2017

Februar 2018



4 ÅRBOG 2017    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE



5

FANTASTISK ÅR FOR DANSK FODBOLD  

”JAAAAAAAAAAAAA”  

Der er intet som et jubelbrøl i sport generelt – og i fodbold i særdeleshed.  
I 2017 fik vi stor mulighed for at brøle i dansk fodbold:  

Kvindelandsholdets flotte EM-sølv er et kæmpe gennembrud for både hol-
det men også for kvindefodbold i Danmark generelt med kvindernes fanta-
stiske præstation, både på og udenfor banen. Herrelandsholdet går ubesej-
ret igennem 2017 og kvalificerer sig til VM i Rusland, som bliver en kæmpe 
fodboldfest for alle i dansk fodbold. 

Dertil kommer flotte sejre for vores ungdomslandshold – ikke mindst U21- 
herrernes EM-deltagelse - og vores klubber, hvor både kvinderne fra Brønd-
by og Fortuna Hjørring og herrerne fra F.C. København har vundet trofæer 
og kampe i Europa. Og så ellers de mere end 300.000 kampe på tværs af 
hele landet, piger og drenge, unge og ældre.   

Udenfor banen har 2017 også været et historisk år. 

Vi er i fuld gang med store reformer og afgørende aftaler: Til marts fremlæg-
ger DBU’s bestyrelse forslag om reform af det politiske system i dansk fod-
bold, herunder at reducere bestyrelsens størrelse fra 16 til syv medlemmer.  
Vi er i fuld gang med Nationale Sportslige Vision, der skal skabe endnu stær-
kere spiller- og talentudvikling i dansk fodbold. Og vi har fået nye, bedre 
landsholdsaftaler for Kvindelandsholdet og U21-landsholdet – efter et ærger-
ligt forløb med langvarig konflikt og aflyste landskampe. 

I 2017 har vi fået sat beløb og værdi på dansk fodbold, hvor 126.000 frivilli-
ge lægger i alt 17 millioner timer i dansk fodbold – til en samlet værdi af mere 
end fire milliarder kroner. Den store værdi skyldes i høj grad jeres store ind-
sats, som vi gerne vil takke for.

Vi glæder os til nye sejre og oplevelser i 2018. 

   Jesper Møller, 
Formand, DBU

Claus Bretton-Meyer
Adm. direktør, DBU
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MARTIN TABER 43 KG MED  
FODBOLD FITNESS
180 kilo og tøj i størrelse XXXXXXXXL. Så meget vejede og fyldte 23-åri-
ge Martin Svarrer. Men det var før, han begyndte at spille fodbold. Efter en 
masse fodboldtræning med Fodbold Fitness taber han sig lidt efter lidt. 
Og efter et stykke tid har han tabt hele 43 kilo. Og det er en fantastiske 
følelse – både at spille fodbold og tabe sig, fortæller han: 
”Jeg valgte fodbold på grund af kærligheden til sporten. Jeg havde ikke 
lyst til at spille med nogen på halvdelen af min størrelse, som havde spillet 
fodbold i mange år. Derfor var Fodbold Fitness perfekt for mig”. 
Med vilje, styrketræning og kostomlægning har Martin Svarrer tabt sig 43 
kg, mens han har gået til Fodbold Fitness i SB 50 Ishøj.

FODBOLD ER MEDICIN FOR KVINDER 

Drible, løbe og sammenspil – bare to gange et kvarter om ugen. Så lidt 
skal der til at stimulere knoglevækst og forebygge blandt andet knogle-
skørhed hos kvinder. Sundhedsforskning fra SDU viser, at spillet med den 
runde læderbold har mange flere sundhedsfremmende egenskaber for 
den kvindelige del af befolkningen end hidtil antaget. Det er centralt, når 
det kommer til forebyggelse af knogleskørhed, som har udviklet sig til en 
folkesygdom. Og det danske koncept Fodbold Fitness har vist sig at være 
lige så effektivt som piller mod for højt blodtryk. I en måling af kvinder, 
der træner Fodbold Fitness, har man desuden påvist bedre fysisk form, la-
vere fedtprocent og stærkere knogler.
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FRA KRIG I SYRIEN TIL FODBOLD I TUNE 

Alt fra sprogundervisning til mentorforløb, erhvervspraktik og fælles
spisning for flygtninge bliver i den sjællandske by Tune varetaget af 
idrætsforeningen. Klubbens formand, Pauli Christensen, ser flygtninge 
som en ressource i stedet for et problem: ”De er jo medlem af fodbold-
klubben på lige fod med os andre. Folk går hjem og siger: ’Der er sgu 
også en muslim i klubben nu.’ Frygten for de fremmede forsvinder jo.”
Mazen Khaled Rasoul er ny Tune-borger og har oplevet en stor forskel i 
mødet med det danske foreningsliv: ”Jeg tænker meget på min familie i 
Syrien, hvor der er krig. Men når jeg spiller fodbold, så glemmer jeg alle 
de ting.” 

FOKUS PÅ FLERE DYGTIGE 
BØRNETRÆNERE OG SPILLERE 

Tusindvis af piger og drenge snører hver uge fodboldstøvlerne og spiller 
fodbold over hele landet. Atter tusindvis af piger og drenge lytter spændt 
på instrukser fra deres træner – skal de heade, tackle eller ’bare’ løbe efter 
bolden? Nu skal der uddannes endnu flere børnetrænere på drengesiden 
– til at styrke spillere og talentudviklingen. En ny millionsatsning skal sik-
re optimering af træningsmiljøet på breddeniveau og samtidig sørge for 
endnu bedre udviklingsrammer for de bedste danske fodboldspillere. Som 
en del af projektet bliver Claus Frank og Lasse Christensen ansat som nye 
talentudviklere til at arbejde målrettet med talentoptimering for U10- og 
U12-drenge samt en videreudvikling af DBU’s eksisterende C-licens – en 
træneruddannelse til børne- og ungdomstrænere. 
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DANSK FODBOLDKULTUR PÅ JAPANSK 

I fugleflugtslinje er der mere end 8.000 kilometer mellem Danmark og 
Japan. Men med en ny samarbejdsaftale er de to lande nu rykket end-
nu tættere sammen, for at styrke fodbolden på tværs af landegrænser og 
kontinenter. Især de danske fodboldskoler og arbejdet med at integrere 
fodboldtræningen i undervisningen i skolen har stor interesse i det japan-
ske land. Den nye aftale bliver underskrevet på jubilæumsåret for det di-
plomatiske samarbejde mellem de to lande, der altså nu er blevet endnu 
tættere – selv set fra fugleperspektiv. 

FLERE SLUTRUNDER TIL DANMARK 

Pernille Harder og Co. viser over tre uger i Holland, hvad en slutrunde 
kan. Med underholdning i absolut topklasse krydret af vandpantomime og 
spektakulære sejre over modstandere, som på papiret virker usårlige, bli-
ver kvindefodbold pludselig sat i centrum. Alle taler om kvindefodbold, 
og slutrunden i Holland skaber en begejstring for et hold, der går fra at in-
teressere nogle få til at blive hele Danmarks fælles samtalepunkt. Denne 
EM-eufori fra sommerens slutrunde i Holland skal til Danmark. Derfor be-
slutter DBU’s bestyrelse sammen med de nordiske kollegaer at intensivere 
jagten på at blive vært for slutrunder for kvinde- og ungdomslandsholde-
ne. Slutrunder, der bygger på nordiske værdier. Til gavn for alt fra talent-
udviklingen til dansk fodbold og danske fans.

F
E

B
R

U
A

R



12 ÅRBOG 2017    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE

 DANSKERE PÅ CENTRALE UEFA-POSTER 

Mange beslutninger og indtægter i dansk fodbold er påvirket af både 
UEFA og FIFA. Derfor er det vigtigt at have danske repræsentanter i for-
skellige udvalg og komiteer i både UEFA og FIFA, så dansk fodbold får 
glæde af både viden og ressourcer – og så vi samtidigt kan dele ud af de 
gode danske erfaringer. Begge dele er i høj grad muligt, da Mette Bach 
Kjær bliver valgt til UEFA Women Committee med fokus på udviklingen 
af pige- og kvindefodbold i hele Europa. Mette Bach Kjær er medlem af 
DBU’s bestyrelse på vegne af Kvindedivisionsforeningen og kan også bi-
drage med erfaringer af det store arbejde for at gøre Kvindelandsholdet 
mere populært blandt fans, medier og sponsorer. 
Udover denne post bliver formand Jesper Møller medlem af Organising 
Commitee for FIFA Competitions og senere udpeget som formand for 
UEFA Legal Committee. Næstformand Thomas Christensen rykker op som 
2. næstformand i Club Licensing Committee, FU- og bestyrelsesmedlem 
Henrik Ravnild rykker op som 3. næstformand for Players Status’ Commit-
tee, mens projektchef Kenneth Grønlund Rasmussen fra DBU’s administra-
tion er indtrådt i UEFA’s Grassroot Foodball Panel. 

STYR PÅ ØKONOMIEN 

Der er kommet balance mellem indtægter og udgifter i DBU. Efter nog-
le år med større underskud viser regnskabet for 2016 et overskud på 
godt tre millioner kroner, som bliver efterfulgt af et regnskab fra 2017, 
der ender med et større overskud - ikke mindst på grund af de afgøren-
de playoff-kampe mod Irland. Kvalifikationen til VM-slutrunden i Rusland 
gør det samtidig muligt at satse yderligere på udviklingen af dansk fod-
bold med millionoverførsler til DBU’s udviklingspulje og øget satsning på 
talent- og kvindefodbold. Pengene skal ud og arbejde til gavn for dansk 
fodbold, og det er investeringerne i dag, der skal skabe vækst i fremtiden. 
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HER HAR KVINDERNE TAGET MAGTEN  

Barbara Frederiksen er kvinde i en mandeverden. Det samme er fire ud af 
fem i bestyrelsesmedlemmer i den lokale fodboldklub Høje Taastrup IF, 
hvor bestyrelsen af besat af fire kvinder og kun én enkelt mand. I klubben 
er antallet af pigespillere steget markant, og det er lykkes at løse en af de 
helt store udfordringer i dansk idræt. Nemlig at få unge nydanske piger 
ind i foreningslivet. Og dét er ikke en selvfølge i en fodboldverden, der ge-
nerelt har svært ved at få kvinderne med. I alt er der omkring 11.150 træne-
re i Danmark. Kun 651 af dem er kvinder. På samme måde er 90 procent af 
klublederne mænd.  
DBU har flere initiativer for at knække kønskurven, blandt andet en kvin-
delederuddannelse, en kommission for flere piger og kvinder i dansk fod-
bold samt en klar ambition om, at sammensætningen i DBU’s bestyrelse 
skal hedde 70 procent mænd og 30 procent kvinder.

136 MOD 1 STEMMER FOR  
HISTORISKE AFTALER

Det handler om roller og ansvar. Om kompetencer og indflydelse. Og om 
to historiske aftaler mellem DBU, Divisionsforeningen og Foreningen af 
Lokalunioner. Efter mange måneders debat – både med dialogmøder med 
Repræsentantskabets medlemmer og omtale i medierne - bliver de to af-
taler vedtaget på årets Repræsentantskabsmøde i Slagelse. Aftalerne bli-
ver sågar godkendt i UEFA. 136 mod én bakker op om moderniseringen af 
DBU. Aftalerne sender en række græsrodsaktiviteter tættere på bredde-
klubberne og giver Divisionsforeningen større ansvar i udviklingen af pro-
fessionel fodbold i Danmark. Og så giver aftalerne også en stor investe-
ring til spiller- og talentudvikling i både bredden og eliten. 
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FØRSTE KVINDER I FODBOLDENS  
HALL OF FAME
 
Der bliver bogstaveligt talt sat et par historiske fodaftryk til årets 
udgave af Dansk Fodbold Award. Det sker, da Lone Smidt Nielsen og 
Susanne Augustesen som de første kvindelige fodboldspillere bliver 
optaget i Fodboldens Hall of Fame med deres imponerende karrierer 
på Kvindelandsholdet. Samtidig bliver prisfesten for første gang afholdt 
i Horsens, hvor landsholdsspillere og trænere belønner de bedste 
præstationer i fodboldåret 2016. Kasper Schmeichel og Nadia Nadim 
modtager priserne som årets spillere – og 10 andre prisvindere får priser 
for eksempelvis årets mål, årets talent og årets træner. 
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JON DAHL HYLDER STJERNEVEJSSKOLEN 

Jon Dahl Tomasson nettede 52 gange i rødt og hvidt og er delt topscorer 
på A-landsholdet med Poul ”Tist” Nielsen. Den 27. april ser den assisteren-
de landstræner nogle af fremtidens måske kommende landsholdsstjerner i 
aktion, da Stjernevejskolen vinder Ekstra Bladet Skolefodboldturnering for 
både piger og drenge. Pigerne fra Stjernevejskolen vinder sikkert 3-0 over 
Hedegårdsskolen i finalen på to mål af Mathilde ”Mulle” Gaarn – et i star-
ten af hver halvleg - mens Julie Høst sætter prikken over i’et i overtiden. 
Hos drengene skal der et drama til fra 11-meter-pletten for at finde vinde-
ren. Her er Stjernevejskolen skarpere end Marie Kruses Skole og kan der-
med juble over den dobbelte triumf og lade Jon Dahl Tomasson hænge 
dem medaljerne om halsen. 

COUNTERSTRIKE OG FIFA18 I KLUBLOKALET

Jagt på terrorister og monstre. Aftentræning med løb og langskud. Umid-
delbart er det svært at se en sammenhæng. Og så alligevel ikke. Selvom 
fodboldens medlemstal er nogenlunde stabile, oplever fodboldklubber 
landet over, at klublokalerne bliver mere og mere tomme. Men ikke i Him-
melev-Veddelev ved Roskilde. Her lokker klubben med Counterstrike og 
FIFA18 for at få de unge til at blive i foreningslivet, da udviklingen forvær-
res af, at flere stopper med at klæde om i klubben. Indsatsen med E-sport 
kan måske bruges i flere klubber, og DBU og Lokalunionerne sætter gang 
i et projekt om brugen af E-sport. Det kan skabe et nyt samlingspunkt ef-
ter træning, så flere bliver en del af den social dynamik, der skaber fælles-
skab, tilknytning, sammenhold og værdier, der kan bruges mange andre 
steder end på danske fodboldbaner.
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TRE NYE OG EN ENKELT FORTSÆTTELSE

165 A-landskampe har Flemming Nielsen, Morten Bisgaard og Johanna 
Rasmussen spillet tilsammen. Den erfaring kommer de danske ungdoms-
landshold til at nyde godt af, da de tre tidligere landsholdsspillere i stedet 
nu kan kalde sig landstrænere. Alle tre præsenteres i 2017 som nye assi-
sterende landstrænere på ungdomssiden. En anden træner, der også fort-
sat kan skrive landstræner på visitkortet, er Åge Hareide. Nordmanden har 
stor succes i kvalifikationen og taber ikke en kamp med Danmark i 2017. 
Derfor er hverken landstræner eller DBU i tvivl om at fortsætte samarbej-
det frem til EM 2020.
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HVIS DU IKKE HAR NOGET PÆNT AT SIGE 

Forældres opbakning er oftest essentiel for, at de mindste poder kan kom-
me til og fra træning og kamp. Men når der fra sidelinjen lyder vrede tilråb 
og endda bandeord mod dommere og spillere, så er det ikke noget, der 
rimer på god opbakning. Råbende forældre på sidelinjen bliver forbudt 
med tiltaget ”Silent Saturday” og Børnerådets formand, Per Larsen, op-
fordrer sammen med DBU´s næstformand, Bent Clausen, i medierne til, at 
børnefodbold skal have fokus på spillerne – ikke resultaterne. Så hvis du 
ikke har noget pænt at sige på sidelinjen, er det nok bedre ikke at sige no-
get som helst.
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HOLDKORT: TOP 10 OVER UNDSKYLDNINGER 

Der er helt sikkert en forklaring på, hvorfor holdkortet til dagens kamp 
ikke er udfyldt til tiden. Men en god forklaring er der sjældent.
 
1.  Internetkablet på stadion er blevet gnavet over af muldvarper  

Olav S., Serie 4

2.  Jeg kender ikke navnene på de fem spillere, vi fiskede på kroen i aftes  
Elmer D., Serie 6

3.  Jeg har taget kærestens kontaktlinser på ved en fejl og kan ikke se  
Anna-Birgitte Eleonora L.., Kvinder C

4.  Jeg har kun kinesisk tastatur og kan derfor ikke søge app’en frem 
 Ken B., U19 Drenge 1

5. Min telefon druknede i toilettet på bodegaen i går 
 Brian H., Serie 5

6. Ham der plejer at udfylde er på Mallorca i den her uge 
 Bent-Jørgen O., Oldboys B

7. Min mor har taget min mobil, fordi jeg har brugt data for 800 kr. 
 Helena Cariotta v.D., U16 Piger C

8.  Altså min neglelak var ikke helt tør, så jeg kunne ikke nå det før kampen  
Randi S., Serie 2 Kvinder

9.  Det er for koldt uden handsker, så jeg kan ikke swipe på min mobil  
Glenn-Ole J., U15 Drenge 2

10. Jeg duer ikke til EDB, så det kan jeg ikke finde ud af  
 Dorit A.., Oldgirls C

HOLDKORT: TOP 10 OVER UNDSKYLDNINGER 

Der er helt sikkert en forklaring på, hvorfor holdkortet til dagens kamp 
ikke er udfyldt til tiden. Men en god forklaring er der sjældent.
 
1.  Internetkablet på stadion er blevet gnavet over af muldvarper  

Olav S., Serie 4

2.  Jeg kender ikke navnene på de fem spillere, vi fiskede på kroen i aftes  
Elmer D., Serie 6

3.  Jeg har taget kærestens kontaktlinser på ved en fejl og kan ikke se  
Anna-Birgitte Eleonora L.., Kvinder C

4.  Jeg har kun kinesisk tastatur og kan derfor ikke søge app’en frem 
 Ken B., U19 Drenge 1

5. Min telefon druknede i toilettet på bodegaen i går 
 Brian H., Serie 5

6. Ham der plejer at udfylde er på Mallorca i den her uge 
 Bent-Jørgen O., Oldboys B

7. Min mor har taget min mobil, fordi jeg har brugt data for 800 kr. 
 Helena Cariotta v.D., U16 Piger C

8.  Altså min neglelak var ikke helt tør, så jeg kunne ikke nå det før kampen  
Randi S., Serie 2 Kvinder

9.  Det er for koldt uden handsker, så jeg kan ikke swipe på min mobil  
Glenn-Ole J., U15 Drenge 2

10. Jeg duer ikke til EDB, så det kan jeg ikke finde ud af  
 Dorit A.., Oldgirls C



23EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2017

SPILLERE MED UDVIKLINGSHANDICAP  
IND I KLUBBEN
Se fodboldspilleren – ikke handicappet. Det er tanken i et nyt samarbejde 
mellem DBU og Parasport Danmark, der arbejder for at få flere fodbold-
spillere med udviklingshandicap ind på klubbernes ’almindelige’ hold. 
Morten Lind Christensen er autist og spiller fodbold i Skalborg SK – og 
han vil gerne ses mere som fodboldspiller end som autist: 
”Jeg glæder mig meget til at komme til træning hver gang. Jeg har aldrig 
haft det sådan før.” Skalborg SK har med stor succes benyttet sig af 
projektet ‘Special Olympics i Almenidrætten.’ Men det har ikke været nok. 
Klubben gør også en stor indsats for at indlemme dem i klublivet med 
sociale arrangementer som Champions League-aftener og fællesspisning.
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TURNERINGEN HVOR ALT KAN SKE 

Kvindepokalturneringen er kendt for at være fyldt med overraskelser. Var-
de IF´s deltagelse i finalen i 2017 er i sig selv en fantastisk og overrasken-
de præstation. At modstanderholdet Brøndby bliver 30 minutter forsinket 
til finalen, fordi en andeflok blokerer motorvejen på Sjælland, er absolut 
heller ikke planlagt. Og Birte Kjærs klassiker ”Den knaldrøde gummibåd” 
bragende ud af højttalerne på et fyldt Varde Stadion i stedet for national-
melodien er også en finurlighed uden for drejebogen. Brøndbys stærke 
kvinder sætter en stopper for overraskelserne den dag, da de vinder deres 
tiende pokaltitel med cifrene 3-1.

GULDFEST I BRØNDBY OG KØBENHAVN

Der er jubel hos F.C. København og Brøndby. Samtidigt. Begge klubber 
har nemlig sikret sig årets danmarksmesterskaber flere runder før de sid-
ste kampe i sæsonen. Brøndbys kvinder kan, efter sejren på 5-0 ude over 
Kolding, løfte DM-pokalen for 11. gang. En triumf, Brøndbys herrer kun kan 
kigge misundeligt efter.  
I ALKA Superliga snupper F.C. København trofæet for andet år i træk og 
12. gang i alt. De holder guldfest efter 2-0 sejren over SønderjyskE, hvor 
både Federico Santander og Uros Matic kommer på måltavlen i 1. halvleg.
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FCK-TRIUMF I HISTORISK POKALFINALE

Både fodboldfans, medier og spillere varmer godt og grundigt op til årets 
pokalfinale, der er en københavnsk fodboldfest af de helt store! Rivaler-
ne Brøndby IF og F.C. København står nemlig for første gang i 19 år over 
for hinanden i finalen i DBU Pokalen. Kristi Himmelfartsdag kan 32.140 til-
skuere i et udsolgt Telia Parken se et intenst opgør både på banen og tri-
bunerne, hvor begge hold gerne vil meget, men hvor kvaliteten kniber i 
de afgørende situationer. Det er dog FCK, der kan sparke the Double til 
hovedstaden. 3-1 står på måltavlen ved slutfløjt, og F.C. København tager 
klubbens ottende pokaltitel - den tredje i træk, hvilket ingen før har gjort i 
Danmark.

DER ER IKKE SÅ MEGET KVINDER  
IKKE FORSTÅR 

Danske Spils slogan runger højt, da spilselskabet melder sig på banen 
som ny sponsor for Kvindelandsholdet. For hvordan kan man gå ind i 
et samarbejde med Danmarks stærkeste kvinder med sådan et slogan? 
Danske Spil beviser hurtigt, at det kan man faktisk godt. Et to-årigt 
samarbejde, et nyt og succesfuldt univers på de sociale medier med fokus 
på de stærke kvinder i landsholdstrøjen og en øget indsats på odds på 
kvindefodbolden. Også Arbejdernes Landsbank melder sig som officiel 
partner for kvindelandsholdet i 2017. Det er da til at forstå. 
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FODBOLDEN VISER SIT GRIMME ANSIGT 

To gange i 2017 viser opgør mellem Brøndby IF og F.C. København fod-
boldens grimme ansigt. I april vælger Brøndby-fans at kaste tre døde rot-
ter i retning af gæsternes Augustinsson og Verbic. Billederne skaber in-
ternational opmærksomhed og bringer skam over dansk fodbold. Fire 
måneder senere er den gal igen. Denne gang er det en gruppe blandt 
F.C. Københavns hardcore fans, der tiltvinger sig adgang til stadion og i 
kampens slutminutter kaster pyroteknik, stænger fra flag og sæder efter 
stewards og politi. Kampen er afbrudt i 18 minutter, før opgøret bliver fær-
digspillet. 
Fodboldens Disciplinærinstans fradømmer indledningsvis F.C. København 
retten til to hjemmekampe, samt en bøde på 150.000 kroner. Appel-instan-
sen skærper efterfølgende bødestraffen til 300.000 kroner, men lemper 
tilskuersanktionen, så F.C. København fradømmes retten til at blive tildelt 
et tilskuerafsnit i den førstkommende udekamp samt i den førstkommen-
de udekamp mod Brøndby i Superligaen.
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TIL FÆLLES KAMP MOD LUDOMANI 

Trænere og ledere skal klædes bedre på til at tackle uhensigtsmæssig 
gambling-adfærd blandt unge elitesportsfolk. Det er udgangspunktet i 
en indsats mod ludomani, som DBU er en del af sammen med Team Dan-
mark, DIF, Anti Doping Danmark, Center for Ludomani og en række andre 
idrætsforbund. Elitesport er nemlig et højrisikomiljø, hvad angår ludomani, 
og Center for Ludomani ser mange sportsatleter i sine behandlingstilbud. 
Årsagerne til atleternes gambling kan være spillekulturen i sportsmiljøet, og 
at atleterne har en stor viden om og interesse for sport. Derfor er spille-
kulturen blandt elite-spillerne vigtig. 

OPGRADERING AF DOMMERE – NATIONALT 
OG INTERNATIONALT 

I 2015 kommer to superligadommere for første gang på deltidskontrakt. Det 
går så godt, at Divisionsforeningen, DBU og Danske Fodbolddommere  
før 2017/18-sæsonen beslutter sig for at forlænge og udvide aftalen til at  
omfatte hele syv superligadommere på deltid for at give dommerne de 
bedste muligheder for at præstere på højeste niveau.
På den internationale scene bliver den 35-årige superligadommer, Jens 
Maae, af UEFA valgt til at dømme ved U17-EM for drenge i Kroatien i maj, 
hvor han fløjter tre kampe - deriblandt den største af dem alle: Finalen 
mellem Spanien og England. Blot seks dage senere dømmer han pokalfina-
len mellem F.C. København og Brøndby IF foran et propfyldt Telia Parken.
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TRE KAMPE OG I BAD FOR  
U21-LANDSHOLDET 

De danske U21-drenge er oppe imod et par af verdens bedste fodbold-
nationer til sommerens EM-slutrunde i Polen. Holdet går ubesejret igen-
nem EM-kvalifikationen, men må sande at Italien og de senere EM-vindere 
fra Tyskland er for stærke. Til gengæld vinder Niels Frederiksens drenge 
den sidste gruppekamp mod Tjekkiet – men U21-landsholdet må alligevel 
rejse hjem efter gruppespillet. Danmark slutter efter Portugal og Slovakiet 
som nummer syv ud af turneringens 12 deltagere. 

JYLLANDS DÅRLIGSTE FODBOLDKLUB  
ER DEN HYGGELIGSTE

Et Serie 6-hold, der i snit lukker 10 mål ind og taber rub og stub, og et 
kvindehold som spiller i den laveste 7-mandsrække og ikke har vundet en 
reel kamp i over to år. Det er virkeligheden hos den nordjyske klub Skæve 
IF, der løber med sejren i at have Jyllands dårligste fodboldhold. 
Men det at tabe betyder ingenting. Hos Skæve IF er sammenhold det vig-
tigste. Derfor gør klubben meget ud af at holde cafeteriet åbent, at kam-
pens bedste spiller altid tager kage med til næste gang og at holdene al-
tid stiller op til kamp. Også selvom de må kigge langt efter sejr. 
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EM-TRIUMFEN HYLDET I BRØNDBY 

Hvordan fejrer man 25 års jubilæet for den hidtil største danske fodbold-
præstation? Selvfølgelig ved at forsøge at gentage succesen! I Brøndby 
møder Danmark derfor Tyskland på ny i en markering af EM-triumfen i 
1992. I en specialdesignet hummel-trøje hylder det nuværende landshold 
de danske EM-helte – det samme gør de mange danske fodboldfans, da 
EM-spillerne dukker op på banen i pausen. Men det er ikke kun heltene på 
banen, der klappes af. Også fodboldens mange frivillige får ligeledes et 
stort ’tak for indsatsen’ med på vejen før kampen. Kampen ender 1-1, og 
scenerne efter kampen når ikke helt de samme højder som en vis juniaften 
i Gøteborg i 1992.

KVINDEFODBOLD SKAL I EN LIGA FOR SIG

Hver weekend løber spillere i den bedste kvindelige række på banen over 
hele Danmark. De tackler, sveder og scorer for deres sport og resultater. 
Men alt for få får glæde af spillernes hårde arbejde. Derfor bliver DBU og 
Kvindedivisionsforeningen enige om en ny udviklingsaftale for de bedste 
danske klubber. Tilskuere, talentudvikling og TV – alt skal have et nyk op 
ad. Derfor skal der fremover arbejdes på flere sponsorater og flere talen-
ter i dansk kvindefodbold. En ny projektleder skal analysere 3F Ligaens 
potentiale og komme med forslag til forbedringer. Samtidig ansætter DBU 
den første kvindelige talentchef nogensinde: Lene Terp, tidligere lands-
holdsanfører på Kvindelandsholdet.  
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FRIHEDSPRIS TIL FODBOLDFRIVILLIG I 
GET2-FODBOLDSKOLER 

Kriminalitet er hverdag i mange udsatte boligområder i Danmark – de 
såkaldte ghettoer. Mange steder kan fodbold blandt børn og unge dog 
hjælpe med at løse de mange sociale udfordringer. Det er kernen i de 
særlige Get2-fodboldskoler, som DIF og DBU arrangerer for syvende år i 
træk. Foreningsidræt har ifølge en undersøgelse fra DIF positive effekter 
på børn i udsatte boligområder. Det viser sig, de får en bedre skolegang, 
højere grad af tryghed, mere livskvalitet og bedre fællesskaber. En af de 
klubber, der løfter et integrationsansvar er Høje Taastrup IF. I en sådan 
grad, at ungdomsformand Ilknur Kekec modtager partiet Venstres 
frihedspris. Prisen uddeles hvert år som en hyldest til personer, som 
gør en forskel. Og det har Ilknur Kekec gjort ifølge statsministeren, der 
betegner hende som en ’ildsjæl’: ”Jeg har stor respekt for den måde, 
Ilknur har opsøgt forældre til indvandrerpiger på, og derved skabt et 
tillidsforhold, der har gjort, at deres døtre nu er en del af fodboldholdet 
og foreningslivet,” lyder det fra statsministeren. 

LANDSHOLDET ER IKKE BARE FOR MÆND 

Der skal styr på retorikken, når vi snakker om de danske fodboldlands-
hold. DBU´s Kommission for flere piger og kvinder i dansk fodbold lægger 
ikke fingre i mellem, da de i juli kommer med de første anbefalinger til at 
styrke kvindefodbolden i Danmark. Kommissionen, der er anført af tidlige-
re statsminister og CEO i Save the Children, Helle Thorning-Schmidt, pe-
ger på flere og bedre kvindelige trænere og ledere og en større satsning 
på eliten skal få flere piger til at få øjnene op for fodbolden – og blive ved 
med at sparke bold ude i klubberne. Og så måtte begrebet ’Landsholdet’ 
lade livet til fordel for ’Herrelandsholdet’ og ’Kvindelandsholdet’. Der er 
nemlig to fodboldlandshold i dansk fodbold.

IN
D

L
E

D
N

IN
G

JU
LI



38 ÅRBOG 2017    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    EN DEL AF NOGET STØRRE

BOLDGLADE BEDSTEFORÆLDRE

De grå visdomshår fylder det meste. Men de dækker ikke de store smil, 
der kommer på læberne, når Virums U99-hold lader bolden rulle. Al-
derspræsidenten, Kaj Åge Pleidrup, på 68 år har ligesom resten af ”dren-
gene” stadig den samme kærlighed til læderbolden. Hver torsdag ind-
tager mændene under 99 år Virums multibane. På banen skal de kun 
koncentrere sig om at sparke bolden i modstanderens mål. Men det er 
ikke kun fodbolden, de kommer for. De kommer for at hygge sig med hin-
anden, holde venskaberne ved lige og lave noget sjovt. Derfor træner de 
hele året rundt.  

JU
LI



39EN DEL AF NOGET STØRRE    |    DANSK BOLDSPIL-UNION    |    ÅRBOG 2017

FAXES EM-SCORING SIKRER 
FODBOLDSKOLER TIL 180.000 BØRN

Efterdønningerne fra EM-triumfen i 1992 forbinder de fleste nok med 
tømmermænd og klaphatte. Men Herrelandsholdets guldmedaljer betyder 
også, at DBU får muligheden for at opbygge fodboldskolerne – en 
sommerferieaktivitet for fodboldglade børn landet over. Og her – 25 år 
efter – har flere end 180.000 børn jongleret, driblet og leget sig igennem 
en uge i sommerferien. Alle sammen med succeser, sol og ikke mindst en 
ordentlig omgang nye venner med hjem i støvleposen. 

MERE IT GØR DET NEMMERE FOR 
FODBOLDLIVET

Mere end 660.000 gange er DBU’s særlige Fodboldapp blevet down-
loadet af trænere, klubledere, spillere, forældre, dommere og andre, der 
følger deres lokale fodboldhold. I 2017 fjerner DBU abonnementet, så 
app’ens fulde funktionalitet bliver helt gratis. App’en skal gøre det lette-
re at være en del af en klub og en del af et hold. Derudover lægges der 
nye tilbud og funktioner ind i app’en, så kontaktoplysninger på modstan-
dernes trænere bliver tilgængelige, så trænere og holdledere hurtigt kan 
informere hinanden om ændringer. Samtidig indføres et digitalt årshjul i 
KlubOffice, der gør det lettere at planlægge, uddelegere og udføre opga-
ver. En ny funktion gør det også lettere at få et overblik over vigtig klub-
data - eksempelvis spillercertifikat.
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83-ÅRIG TRØJEVASKER STILL GOING STRONG

Ellen Marie Mikkelsen har vasket spillertøj for den lokale fodboldklub Vrid-
sted IF i mere end 41 år. Hver uge bruger hun et par timer på at vaske op 
mod 75 par strømper, 40 shorts og 40 spillertrøjer for klubbens to senior-
hold og veteranhold. Og når tøjet er renvasket, lægger Ellen Marie Mikkel-
sen altid spillertrøjerne i nummerorden.  
Den 83-årige vaske-veteran har været fast trøjevasker siden 1976 og intet 
tyder på, hun nærmer sig pensionsalderen. For selvom hun har overvejet 
at stoppe sin vaskekarriere, kommer holdene altid med tøj, der skal va-
skes, når en ny sæson sparkes i gang. 
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HELE DANMARKS HARDER & CO.

Der lægger sig en sjælden stilhed blandt de 23 kvindelandsholdsspillere, 
da bussen drejer ind på Rådhuspladsen. Menneskemængden, der er mødt 
op for at hylde dem, efter EM-sølvmedaljen kom i hus dagen før, strækker 
sig så langt øjet rækker. Stolthed og lidt svedige håndflader er en realitet, 
da overborgmester i København, Frank Jensen, pænt tager imod på Råd-
huspladsen. Godt nok har de dagen før stået foran 30.000 mennesker i 
Rotterdam og sunget nationalmelodien, før Holland tager sejren i en ellers 
tæt EM-finale. Men modtagelsen i centrum af København og på Viborg 
Rådhus – og selvfølgelig rådhuspandekagerne på fine musselmalede tal-
lerkner – vil stå tydeligt i spillernes erindring i mange år frem.  
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REGNBUE-MARKERING I DANSK FODBOLD 

Fodbold er for alle – uanset religion, hudfarve og seksualitet. Sidstnævn-
te er i fokus i en kæmpe kampagne på tværs af dansk fodbold med titlen 
#fodboldforalle. Kampagnen omfatter regnbuefarvede flag, bannere og 
anførerbind i ALKA Superliga, til jubilæumskampen mellem Danmark og 
Tyskland i juni og til både Kvindelandsholdet og U21-landsholdet sidste 
testkampe før EM-slutrunderne. Markeringen til landskampene bliver om-
talt i flere internationale medier og delt livligt på sociale medier. I august 
fortsætter kampagnen med anførerarmbind til alle interesserede bredde-
klubber og en miniturnering til Pride-festivalen i København med deltagel-
se af både Spillerforeningen, Amnesty International, Divisionsforeningen, 
DBU og politikere fra både Folketinget og Borgerrepræsentationen.
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NÅR ”LILLEPUT” IKKE RIGTIG SLÅR TIL 

Fodboldstøvler i størrelse 24 og en mor eller far i hånden er eneste krav til 
de børn, der over sommeren prøver kræfter med projektet ”Bold og Be-
vægelse”. DBU´s initiativ for børn mellem to og fire år bliver afprøvet i 30 
klubber landet over med så stor succes, at de hyggelige boldøvelser nu er 
udbredt til klubber i hele landet. Træningen består af masser af leg med 
og uden bold, og skal give børnene en oplevelse med fodboldklubben 
som et sjovt og hyggeligt sted at være – så de forhåbentlig bliver hæn-
gende mange år i fremtiden. Også når det bliver pinligt, at mor eller far 
gerne vil holde i hånden på vej til træning. 
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LÆSØS PAOLO MALDINI 

I international fodbold bliver der længere og længere mellem loyale klub-
legender som Paolo Maldini og Francesco Totti, der spiller i samme klub 
hele livet. Men herhjemme finder vi et unikt eksempel på klubloyalitet. 
Jonathan Nyeng Andreasen bruger 700 kroner og næsten 11 timer i bus, 
tog og færge, hver gang han snører fodboldstøvlerne for Læsø i Serie 3. 
Forsvarsklippen studerer i Aarhus, men det hindrer ham ikke i at tage den 
lange tur nordpå for at trække i barndomsklubbens spillertrøje. Det løber 
årligt op i mindst 150 timer med offentlig transport for at spille sammen 
med sin lillebror og venner fra børnehaven. Jonathan Nyeng Andreasens 
fodboldmæssige færdigheder når nok ikke Maldinis ditto, mens hans  
loyalitet ville selv Milan-stjernen være stolt over: ”Det er unikt at få lov til 
at spille for Læsø.”
 

EN KÆMPE GÅR BORT

En af dansk fodbolds største personligheder går bort i 2017, da DBU’s 
formand fra 1991 til 2002, Poul Hyldgaard, sover stille ind i september. 
Hyldgaard var mere end nogen anden med til at tegne og udvikle dansk 
fodbold i 30 år. Med et ukueligt engagement og passion forankrer han 
fodboldens popularitet og vækst og påtager sig formandsposten i DBU 
på et af de sværeste tidspunkter i dansk fodbold, hvor retorikken mel-
lem eliten og bredden var markant hårdere end i dag. Hans ledelsesstil 
er skarp og kontant og i et parløb med daværende generalsekretær Jim 
Stjerne Hansen, skaber de fundamentet til den enhedsorganisation, som i 
dag sikrer sammenhængskraften og fællesskabet i dansk fodbold mellem 
bredden og eliten. Samtidig befæster Hyldgaard også Danmarks interna-
tionale position som medlem af FIFA’s eksekutiv komite i 12 år. Poul Hyld-
gaard blev 88 år.
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FORMANDEN CYKLER REKVISITTER 
TIL TRÆNING 

Kegler, kridtmaskine og hjørneflag. Alt sammen rekvisitter, der skal bruges 
til fodboldtræning. Men hvad gør man, når træningen er veloverstået, og 
man ikke har et sted at stille tingene?
I den nystartede klub BTECH Sport fra Herning, har de fundet løsningen. 
Klubbens formand, 21-årige Martin Lundorff Jensen, der også er spillen-
de træner, står selv for at transportere fodboldgrejet mellem sin lejlighed 
og klubbens baner. I en cykeltrailer. Men håbet er, at de søgte sponsora-
ter snart giver pote, så fodboldformanden i stedet for at cykle med fod-
boldredskaber kan smide stængerne op efter træning.  
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BELØB OG STØRRELSE PÅ  
FODBOLDENS SAMFUNDSVÆRDI

Hvor meget er frivillig arbejdskraft, forebyggende sundhedstilbud, inte-
grations- og beskæftigelsesprojekter og lokalt sammenhold værd for det 
danske samfund? Det er der nu sat tal på. Det er analysebureauet Dam-
vad Analytics, der har sat tal på fodboldens værdi. Hver krone, der bliver 
brugt på fodboldklubberne viser sig at være en investering, der tjener sig 
selv mange gange ind. Tallene viser, at frivillige i danske fodboldklubber 
arbejder ligeså meget som 9.000 fuldtidsansatte. De viser også, at fod-
bolden årligt skaber mere end 8.600 danske arbejdspladser samt at sam-
fundet sparer 4,2 sygedage og 35.000 kr. pr. person, som fodbold rykker 
fra inaktiv til aktiv. Det nye samfundsregnskab udgives også som bog – og 
et modul i KlubOffice gør det muligt at beregne samfundsværdien af den 
enkelte klub.  

VI ER LANDSHOLDET 
– FRA DRENGE TIL MÆND
Mange hundrede timers tv-optagelser – fra omklædningsrum, trænings-
baner, flyrejser og hjemme hos et par af landsholdsstjernerne. Det er ind-
holdet i en historisk DR-dokumentar, hvor journalisten Niels Christian Jung 
har fulgt Herrelandsholdet gennem hele VM-kvalifikationen fra juni 2016 til 
november 2017. De mange timers optagelser munder ud i tre udsendelser 
i primetime på DR1, hvor seerne kommer tæt på holdets kamp for at sikre 
kvalifikation til VM-slutrunden i Rusland. I udsendelserne kommer seerne 
på besøg hos Christian Eriksen i hans London-lejlighed og ser Riza Dur-
misi flytte fra sit beskedne værelse i Ishøj til et nyt, stort hus i Sevilla. Der 
er løbende interviews med Kasper Schmeichel og William Kvist, som giver 
indblik i fire meget forskellige personer, der har deres seriøsitet og ambi-
tioner tilfælles, mens Åge Hareide skaber rammen for holdet med indblik i 
hans fodboldfilosofi og hans afsæt i de norske fjelde. 
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POKALKAMP SPILLES OM EFTER 
STRAFFE-KOKS

Hele to kampe skal der til, før Silkeborg IF kan gå videre i DBU Pokalen. 
Underholdningen er i top i den første kamp på Gentofte Stadion, der en-
der 3-3, hvilket er lig med straffesparkskonkurrence. Her er Silkeborg 
stærkest, men HIK nedlægger protest, da der er blevet sparket efter den 
såkaldte ’ABBA-model’, hvor et hold starter med at sparke, mens holdene 
efterfølgende sparker to straffespark i træk.
HIK får medhold i, at straffesparkene skulle være sparket efter den model, 
hvor holdene sparker på skift. Den dom appellerer Silkeborg IF, men Fod-
boldens Disciplinærinstans slår fast, at jyderne igen må tage en tur over 
broen. Her stiller de med en noget stærkere opstilling og vinder sikkert 
3-0. Silkeborg-sejren er dermed i hus for anden gang.

SÅDAN LUGTER FLERE TONS SURE SOKKER

Efterårets travlhed på banerne ude i Europa giver også travlhed i vaske-
kælderen i Fodboldens Hus,, hvor 2.7 tons vasketøj, efter fem landshold, 
skal igennem maskinerne og lægges på hylderne igen.  
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KONFLIKT OM NYE LANDSHOLDSAFTALER 

Først er der en aftale, så kommer der en midlertidig aftale og dernæst en 
delaftale. Og efter mange ugers intense forhandlinger og konflikt i medi-
erne bliver DBU og Spillerforeningen langt om længe enige om nye lands-
holdsaftaler for Kvindelandsholdet og U21-Herrelandsholdet. 
Uenighederne handler om, hvorvidt DBU skal anses som arbejdsgiver for 
landsholdsspillere – og om en række andre principper for samarbejdet om 
landsholdene. Og konflikten fylder medierne med en masse gensidig kritik 
og frustration.  
Undervejs bliver både en venskabskamp mod Holland og en VM-kvalifika-
tionskamp mod Sverige aflyst, fordi spillerne ikke møder ind i lejren – til 
stor ærgrelse for både spillere, trænere, fans og DBU. Senere på året væl-
ger UEFA at straffe Kvindelandsholdet med pointtab og bøde på 20.000 
euro for udeblivelsen fra kampen mod Sverige. 
De nye landsholdsaftaler sikrer flere penge til Kvindelandsholdet og en 
enklere og bedre aftaleform, der gerne skal sikre mere arbejdsro omkring 
de to landshold. 
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#DEMØRKEDANSKERE  
HJÆLPER DANMARK TIL VM

Fodbold er for alle. Uanset niveau. Uanset baggrund. Uanset hudfarve. Ef-
ter Danmarks herrelandshold kvalificerer sig til VM med en 5-1-sejr i Dublin 
over Irland, lægger angriber Yussuf ’Yurary’ Poulsen et billede på Twitter, 
hvor han står sammen med landsholdets tre andre mørke spillere: Martin 
Braithwaite, Mathias ”Zanka” Jørgensen og Pione Sisto. Til fejringsbilledet 
følger ordene: ”World Cup 2018. #demørkedanskere.” Billedet bliver på 
Twitter hyldet for sit symbol på mangfoldighed og er delt mere end 300 
gange.

SOCIALT UDSATTE 
– OGSÅ EN DEL AF FÆLLESSKABET

Fodboldspiller, dommer eller træner klinger bedre end socialt udsat, hjem-
løs eller kontanthjælpsmodtager. I hvert fald hos de fleste. OMBOLD er 
målrettet socialt udsatte voksne, der via fodbold bliver en del af et fælles-
skab via aktiviteter som åbne træninger, hjemløselandsholdet og diverse 
stævner. 
En ny aftale skal derfor sikre, at socialt udsatte voksne får bedre adgang 
til idrætslivet. DBU, DIF og OMBOLD har indgået et samarbejde, der har til 
formål at arbejde for mere en mere permanent støtte til udsatte-idrætten. 
Udover OMBOLD har DBU også fokus på at inkludere udsatte børn i for-
eningslivet med projektet ’Plads til Alle’, der skal styrke børns trivsel ved 
at blive en del af det lokale fritidsliv. Og med en bevilling på 1,2 millioner 
kroner fra Lauritzen Fonden, får børn i alderen 5-18 år nu den mulighed i 
Helsingør Kommune. 
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ERIKSEN, SCHMEICHEL OG 
AC LÆRER BØRN AT LÆSE 

Kan fodbold lære børn at læse? Det er håbet og målsætningen i en ny let-
læsnings-serie med navnet ‘Læs med Landsholdet,’ der skal hjælpe børn 
med at lære at læse og samtidig bringe dem helt tæt på deres fodbold-
idoler - både på Herre -og Kvindelandsholdet. Bøgerne sælger så godt, at 
landsholdsspillerne, Forlaget Carlsen og DBU går sammen om at uddele ti 
pengepuljer af 10.000 kroner til skoleprojekter, der har brugt fodbold på 
en kreativ eller begavet måde i undervisningen. De ti vindere får overrakt 
pengene af landsholdstrioen Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og An-
dreas Christensen i landsholdslejren i Helsingør. En af de ti vindende skole-
projekter er tre elever fra 7.x på Pilegårdsskolen i Tårnby, der har lavet en 
fodboldskole i frikvarteret for elever på mellemtrinnet.

DANSK FODBOLDS FREMTID PÅ 
DAGSORDENEN 

Dansk fodbolds fremtid er på dagsordenen og rammen for en ny National 
Sportslig Vision – i daglig tale NSV - præsenteres i efteråret på to hørings-
møder i Øst- og i Vestdanmark. Her får medlemmer af DBU’s repræsen-
tantskab indblik, introduktion og muligheden for at komme med inputs til 
en kommende ny national sportslig vision, der for første gang på tværs af 
interesser skal give dansk fodbold en endnu tydeligere strategisk sammen-
hængskraft mellem bredde- og elite-fodbolden. Dansk fodbold skal kort 
sagt have flere fælles mål, gøres mere målbar og flere konkrete projek-
ter skal også i fremtiden udvikle og fastholde børn og unge i fodboldens 
sportslige fællesskab på tværs af geografi, alder, niveau og køn. 
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VI SKAL HA VODKA I RUSLAND! 
Den danske VM-kvalifikation har undervejs ’bugtet sig i bakke dal’ 
for både fans og spillere, men kulminerer en novemberaften mod 
playoff-modstanderne Irland i Dublin. Her kan et imponerende og udsolgt 
Aviva Stadium se Danmark komme bagud, men med vikingevilje og gejst, N
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og ikke mindst et hattrick af en storspillende Christian Eriksen, vender 
danskerne kampen og vinder overbevisende 5-1 til stor begejstring og for-
løsning for både hold og medrejsende fans. VM-billetten bliver fejret på 
både irsk og dansk grund – og udødeliggør på tv en enkelt begejstret fan, 
der i hvert fald ’skal have vodka i Rusland’. Lodtrækningen giver efterføl-
gende Australien, Peru og Frankrig som danske VM-modstandere.
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HISTORISK FUTSAL-SØLV VED NORDIC CUP

Futsal-landsholdet sætter kronen på værket efter et fremragende lands-
holdsår, da bold-ekvilibristen Adam Fogt og resten af holdet for første 
gang nogensinde henter sølvmedaljer ved Nordic Cup. I den afgørende 
kamp om guldet må Nikolaj Saabyes tropper se sig besejret 4-3 af Finland 
i en medrivende finale, der efterlader landstræneren meget optimistisk 
for fremtiden: ”Jeg sidder tilbage med en rigtig god fornemmelse. Finland 
er et stærkt hold, men det vi leverede mod dem, var futsal på det måske 
højeste niveau, jeg har set os spille på. De var utroligt tæt på en playoff-
kamp til EM-slutrunden. At spille lige op med dem giver i den grad håb for 
fremtiden.” På vejen til finalen besejrer Danmark både Norge og Sverige, 
mens det bliver til uafgjort mod Grønland.  

’PLADS TIL ALLE’-JULEKALENDER STØTTER 
GOD SAG OG GIVER KRONER I HOLDKASSEN

Julekalendere og fodbold hænger måske ikke umiddelbart sammen. Og 
så alligevel. For salg af julekalendere i fodboldklubber over hele landet gi-
ver en række klubber mulighed for at tjene 20.000 kroner til klubben eller 
holdet - og samtidig støtte en god sag med salg af årets ’Plads til Alle’- 
julekalender. Det har B93 på Østerbro i København valgt og U16-pigetræ-
ner Kim Zeutner beskriver det som win-win, når spillerne både kan tjene 
penge til holdet – og støtte en god sag. ’Plads til Alle’ er et samarbejde 
mellem DBU og Red Barnet, hvor der er fokus på at hjælpe børn, der er 
afskåret fra et foreningsliv af enten sociale, økonomiske eller kulturelle år-
sager. Målet er derfor at inkludere børn i fritidslivet i Danmark
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FODBOLD PÅ SKOLESKEMAET I ALLE 
LANDETS KOMMUNER

30.000 skoleelever, 1.200 skolelærere og 600 skoler. Projektet ”FIFA 11 for 
Health” skal over de næste tre år ud til samtlige skoleelever mellem 10 og 
12 år i alle landets kommuner. Det er gjort muligt med Nordea-fondens 
støtte på 8,1 mio. kroner. 
Undervisningsforløbet er meget mere end fodboldtræning to gange om 
ugen. Fodbold har ikke kun vist dokumenteret effekt for elevernes fysiske 
velvære, men også for deres viden om sundhed og deres sociale trivsel. 
Helt bogstavelig skal eleverne lære at drible udenom usunde fødevarer, 
score gode venskaber og vinde en glæde ved bevægelse og idræt, som 
de kan tage med sig videre ud i livet.  

KVINDELANDSHOLDET VINDER 
KULTURMINISTERIETS IDRÆTSPRIS

”En præstation ud over det sædvanlige”. Sådan lyder Kulturministeriets 
begrundelse for, at det danske kvindelandshold modtager årets Idræts-
pris 2017. En EM-sølvmedalje sætter for alvor Kvindelandsholdet på dan-
markskortet i 2017, og året bliver rundet flot af med overrækkelsen af 
Idrætsprisen fra Kulturminister Mette Bock foran store sportsnavne fra 
hele idrætsverdenen. Med prisen følger også en præmiecheck på 100.000 
kroner. 
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FODBOLDENGLEN FLYVER IKKE MERE

Fra Jyllandsserie-fodbold i 1971 over landsholdet og videre til Möncheng-
ladbach blot et år senere. Vejen er næsten naturstridig, men det var spil-
leren også. Henning Jensen melder sig ind på den danske fodboldhimmel 
og bliver hurtigt en stjerne uden fortegn. Gladbach bliver erstattet med 
Real Madrid fire år senere og pludselig er Jensen fra Danmark den dyre-
ste fodboldspiller i Europa og anerkendt som en af verdens bedste. Som 
menneske og holdkammerat er han særdeles afholdt. Med sit målinstinkt, 
boldbegavelse og fodbold-intelligens, samt opførsel og elegance såvel på 
som udenfor banen, når Henning Jensen op på det højest tænkelige ni-
veau. Men i december i år var det slut. Midtbanevirtuosen har forladt ba-
nen for sidste gang, og Fodboldenglen har fået strakt sine vinger. Henning 
Jensen bliver optaget i Fodbolden Hall of Fame i marts 2018.
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REGNSKAB
2017 2015/16 2014/15

Bruttoindtægter 279.825 287.520 267.175

TV 96.282 116.711 97.156
Kursus og deltagergebyr 45.257 43.070 41.740
Sponsor / DBU Contribution 12.987 16.151 30.633
Entre m.v. 34.484 38.104 26.661
DIF og Danske Spil 17.233 19.003 17.256
UEFA og FIFA 36.798 14.568 18.833
Andre indtægter 9.675 9.400 12.025
Refusioner vedr. administration 12.039 12.165 10.745
Team Danmark 9.200 11.191 9.052
Renter 5.870 7.157 3.073

Bruttoudgifter 277.941 284.303 263.939

Elite-aktivititeter 138.446 151.547 141.053

A-hold 28.861 37.293 31.421
Reklame og sponsorudgifter 5.586 6.449 19.629
Herre elite 27.566 33.151 29.068
Kvindefodbold 18.917 20.994 17.734
Uddannelse 21.446 19.019 14.700
Udvalg Prof 12.101 12.000 10.087
Turneringer 16.468 13.891 10.915
Team Danmark 7.500 8.750 7.500

Øvrige sportslige aktiviteter 53.761 50.638 50.857

Old boys/Futsal 918 848 629
Fairplay 481 294 264
DBU Bredde 28.803 25.168 29.323
Særlige projekter 9.011 7.576 7.678
Tilskud lokalunioner 14.547 16.752 12.964

Sekretariat/administration 85.735 82.118 72.029

Administration 49.850 55.443 49.448
IT  13.758 12.493 9.470
Kommunikation 2.301 2.125 1.593
Jura 3.269 1.108 714
Møder 4.887 6.098 5.580
Sekundære og ekstraordinære udgifter 6.919 2.155 1.978
Renter 0 321 3.246
Udviklingspuljen 4.750 2.375 0

Resultat 1.884 3.217 3.235
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 TV (34%) 
 Kursus og deltagergebyr (16%)
 Sponsorer (5%)  
 Entre m.v.  (12%)  
 DIF og Danske Spil (6%)  
 UEFA og FIFA (13%)  
 Andre indtægter (3%) 
 Refusioner vedr. adm. (4%) 
 Team Danmark (3%)  
 Renter (2%)   
    
  

BRUTTOINDTÆGTER 2017 

 Elite-aktiviteter (50%) 
 Øvrige sportslige aktiviteter (19%) 
 Sekretariat/administration (31%)

BRUTTOUDGIFTER 20157
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